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Η έννοια τησ κομποςτοποίηςησ: 
Η κομποςτοποίθςθ είναι μία εντελϊσ φυςικι διαδικαςία κατά τθν οποία τα οργανικά 

απόβλθτα (φροφτα, λαχανικά, φφλλα, κλαδζματα κ.α.) μετατρζπονται, μζςω βιολογικισ 

διαδικαςίασ και μερικισ αποςφνκεςθσ, ςε ζνα πλοφςιο οργανικό φυςικό μίγμα που 

λειτουργεί ωσ εδαφοβελτιωτικό και λίπαςμα. Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να γίνει πολφ 

εφκολα ςτον κιπο με τθ χριςθ ενόσ απλοφ κάδου κομποςτοποίθςθσ, του εμπορίου ι 

ιδιοκαταςκευι . Μζςα ςτον κάδο ςυγκεντρϊνουμε τα οργανικά και αφινουμε τθ φφςθ να 

κάνει τθ δουλειά τθσ. Τα οργανικά οικιακά απόβλθτα αποτελοφν περίπου το 40-60% του 

ςυνόλου των αποβλιτων που παράγουμε ςτο ςπίτι μασ. Από αυτά το 70% περίπου είναι 

κομποςτοποιιςιμα. Αυτό ςθμαίνει ότι κάνοντασ κομποςτοποίθςθ μποροφμε να μειϊςουμε 

το ςφνολο των οικιακϊν αποβλιτων μασ κατά 35% περίπου. Ενϊ ωσ αντάλλαγμα 

λαμβάνουμε ζνα πλοφςιο εδαφοβελτιωτικό υλικό που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε 

ςτον κιπο μασ. 

Οικιακή κομποςτοποίηςη: 
Όταν εφαρμόηουμε τθν κομποςτοποίθςθ ςτο ςπίτι μασ, ςτα διάφορα οργανικά 

υπολείμματα τθσ κουηίνασ, ςτα φφλλα και τουσ κλαδίςκουσ των δζντρων του κιπου μασ, 

ςτο χόρτο που κόψαμε από το γκαηόν, ςτα χόρτα που ςυγκεντρϊςαμε κατά το ξεχόρτιςμα 

του κιπου μασ κ.α., μζςα ςε μία ςυγκεκριμζνθ καταςκευι, τότε όλθ αυτι τθ διαδικαςία τθ 

λζμε «οικιακι κομποςτοποίθςθ». Αυτι μποροφμε να τθ κάνουμε ςτον κιπο μασ ι ακόμθ 

ςτθν ταράτςα και το μπαλκόνι μασ. 

Καταςκευέσ και μέςα οικιακήσ κομποςτοποίηςησ: 
Τθν οικιακι καταςκευι μποροφμε να τθν κάνουμε ςε μία μικρι καταςκευι από 

τςιμεντόλικουσ, ςε μία γωνία του κιπου μασ, ι ςε ζνα ξυλοκιβϊτιο από ςανίδια και 

καδρόνια ι ςε μια καταςκευι από ςυρματόπλεγμα, ι τζλοσ, ςε ζτοιμουσ κομποςτοποιθτζσ 

που υπάρχουν ςτο εμπόριο. Βαςικι απαίτθςθ όλων αυτϊν των καταςκευϊν είναι να 

επιτρζπουν το πζραςμα του αζρα ςτο εςωτερικό τουσ, για τον αεριςμό των 

κομποςτοποιθμζνων υλικϊν. Οι καταςκευζσ που μποροφμε να κάνουμε μόνοι μασ 

προςφζρονται κυρίωσ για τθν κομποςτοποίθςθ ςτον κιπο μασ, ενϊ οι κομποςτοποιθτζσ 

του εμπορίου προςφζρονται περιςςότερο για τισ ταράτςεσ ι το μπαλκόνι μασ, αφοφ 

εξαςφαλίηουν καλφτερθ κακαριότθτα. 

Ιδιοκαταςκευζσ κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ από διαφορετικά υλικά 

 

Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ εμπορίου 



 

Υλικά και προετοιμαςία τουσ για κομποςτοποίηςη: 
Στον κομποςτοποιθτι που κα καταςκευάςουμε ι κα προμθκευτοφμε από τθν αγορά, 

ρίχνουμε κάκε μζρα ότι οργανικά υπολείμματα ζχουμε από τθν κουηίνα μασ , εκτόσ από 

υπολείμματα κρζατοσ και ψαριϊν. Εκεί επίςθσ ρίχνουμε όλα τα φυτικά υπολείμματα του 

κιπου μασ. Όποια από τα παραπάνω υπολείμματα είναι μεγαλφτερα των 10 cm περίπου, 

καλό είναι να τα τεμαχίηουμε. Αυτό μπορεί να γίνει, για τα μαλακά υπολείμματα με ζνα 

μαχαίρι ι ζνα δενδροκομικό ψαλίδι. Στθ περίπτωςθ που ζχουμε πολλά και ςχετικά χονδρά 

υπολείμματα κιπου, ο τεμαχιςμόσ τουσ μπορεί να γίνει με ζνα κρυμματιςτι (μφλο) μικροφ 

μεγζκουσ που μποροφμε να προμθκευτοφμε από τθν αγορά. 

Παράγοντεσ κομποςτοποίηςησ: 
Για να γίνει θ κομποςτοποίθςθ των υλικϊν ςτισ παραπάνω καταςκευζσ, είναι απαραίτθτο 

τα υπολείμματα να ζχουν τθν απαιτοφμενθ υγραςία (60% του βάρουσ τουσ να είναι νερό) 

και τον απαιτοφμενο αζρα (οξυγόνο). Η υγραςία εξαςφαλίηεται με τθν προςκικθ νεροφ, 

όταν δοφμε ότι τα υλικά μασ ζχουν ξερακεί και ο αζρασ (οξυγόνο) με τθν αναμόχλευςθ του 

υλικοφ. 

Η υγραςία είναι κανονικι όταν ςφίγγοντασ ςτο χζρι μασ μια μικρι ποςότθτα υλικϊν, το χζρι 

μασ υγραίνεται αλλά δεν βγάηει νερό. Η αναμόχλευςθ πρζπει να γίνεται όταν 

διαπιςτϊςουμε ότι ζχει κατακακίςει το υλικό μασ και κατά τθν ανατάραξι του ζχει μια 

ςχετικι δυςάρεςτθ οςμι. Για τθν αποφυγι τθσ ξιρανςθσ των κομποςτοποιθμζνων υλικϊν  

καλό είναι ο κομποςτοποιθτισ να τοποκετείται ςε ςκιερό μζροσ. Ένασ άλλοσ παράγοντασ 

που ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτθ γριγορθ κομποςτοποίθςθ είναι θ ανάπτυξθ υψθλισ 

κερμοκραςίασ (γφρω ςτουσ60οC) μζςα ςτα κομποςτοποιθμζνα υλικά. Για να ςυμβεί αυτό 

κα πρζπει ο κομποςτοποιθτισ να είναι κερμενόμενοσ ι θ ποςότθτα των υπολειμμάτων να 

είναι μεγαλφτερθ από 0,5 m3, ϊςτε τα εξωτερικά ςτρϊματα των υλικϊν κερμομονϊνουν  τα 

εςωτερικά και θ ελευκεροφμενθ  κερμότθτα κατά τθν βιοαποδόμθςθ , να ανεβάηει τθ 

κερμοκραςία ςτο εςωτερικό του κομποςτοποιθτι. Με τθν αναμόχλευςθ, τα εξωτερικά 

ςτρϊματα ζρχονται ςτο εςωτερικό και κομποςτοποιοφνται και αυτά. 

Κριτήρια ολοκλήρωςησ τησ κομποςτοποίηςησ 
Κάτω από κανονικζσ ςυνκικεσ υγραςίασ , οξυγόνου και κερμοκραςίασ , θ ταχεία φάςθ τθσ 

κομποςτοποίθςθσ ολοκλθρϊνεται ςε δφο (2) μινεσ περίπου. Κριτιριο τθσ ολοκλιρωςθσ 

αυτισ τθσ φάςθσ είναι όταν μετά τθν αναμόχλευςθ του υλικοφ θ κερμοκραςία παραμζνει 

ςε χαμθλά επίπεδα . Ακόμθ το υλικό που απομζνει να είναι ςκοφρου χρϊματοσ και να 

κρυμματίηεται εφκολα με το χζρι .  



Μετά τθν ταχεία φάςθ τθσ κομποςτοποίθςθσ , το κομπόςτ που ζχει προκφψει , για να είναι 

ζτοιμο προσ χριςθ , απαιτείται να περάςει και τθν φάςθ τα ωρίμανςθσ , θ διάρκεια τθσ 

οποίασ είναι άλλοι δφο(2) μινεσ περίπου .Κατά τθν φάςθ αυτι και για να 

ξαναχρθςιμοποιθκεί ο κομποςτοποιθτισ , το κομπόςτ που είναι πολφ μικρότερο ςε όγκο 

από τον όγκο των αρχικϊν υλικϊν (περίπου το 40%) μπορεί να μπει ςε ζνα απλό κιβϊτιο ι 

να γίνει ζνασ ςορόσ ςε μία γωνία του κιπο μασ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ ωρίμανςθ του . 

Ένασ απλόσ τρόποσ για να δοφμε αν το κομπόςτ είναι ϊριμο , είναι να βάλουμε ςε ζνα 

μικρό κφπελλο κομπόςτ και ςε αυτό να ςπείρουμε λίγουσ ςπόρουσ κάρδαμου  ι τομάτασ 

.Αν αυτοί οι ςπόροι φυτρϊςουν και τα φυτά είναι πράςινα , τότε το κομπόςτ είναι ϊριμο 

και ζτοιμο προσ χριςθ .  

Εφαρμογή του κομπόςτ: 
Το κομπόςτ που παραςκευάηουμε μποροφμε να το χρθςιμοποιιςουμε ωσ ακολοφκωσ: 

A. Σε ζναν οικογενειακό κιπο, για τθν καλλιζργεια λαχανικϊν , μπορεί να προςτεκεί 

ςτο ζδαφοσ, ςτθν αναλογία 5 ζωσ 10 λίτρων ανά τετραγωνικό μζτρο. Η διαδικαςία 

προςκικθσ του ςτο ζδαφοσ κα πρζπει να ακολουκιςει τα παρακάτω βιματα: 

 Αν το ζδαφοσ είναι ςτεγνό, πρζπει πρϊτα να ποτιςτεί καλά 

 Μετά από λίγεσ θμζρεσ, όταν μπορεί να ςκαφτεί, το ςκάβετε ςε ζνα βάκοσ 

περίπου  ςτα 15-20cm 

 Προςκζτουμε το κομπόςτ ςε όλθ τθν επιφάνεια που κζλουμε να 

καλλιεργιςουμε, ςτθν παραπάνω αναλογία (5-10 λίτρα/m2)  

 Επαναλαμβάνουμε το ςκάψιμο για τθν καλι ενςωμάτωςθ του κομπόςτ ςτο 

ζδαφοσ 

 Μετά από λίγεσ θμζρεσ μποροφμε να εγκαταςτιςουμε τα φυτά 

 Ακολουκεί αμζςωσ μετά το κανονικό πότιςμα 

B. Στθν Παραςκευι  υποςτρϊματοσ για τθν ανάπτυξθ  καλλωπιςτικϊν φυτϊν 

γλάςτρασ , μαηί με άλλα υλικά , ςτθν ακόλουκθ αναλογία : 

 Κομποςτ : 2 λίτρα ( περίπου 30% κατ’ όγκο ). 

 Τφρφθ ξανκιά : 3 λίτρα ( περίπου 30% κατ’ όγκο ). 

 Περλίτθσ ι άμμοσ :1 λίτρο ( περίπου 30% κατ’ όγκο ). 

 Σφνκετο λίπαςμα : 8 γραμμάρια . 

 

 


